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Agenda

▪ Voorstellen TRUMPF Group en TRUMPF Nederland B.V.

▪ Van machine naar proces – Marktontwikkeling (Outbound)

▪ Van machine naar proces – Interne (Inbound) veranderingen
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TRUMPF is…
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Familiebedrijf sinds 1923

Technologieleider in 2 

business divisies –

plaatbewerkingsmachines

en lasertechniek

Dicht bij onze klanten (70+ 

verstigingen over de 

wereld)
Garantie voor innovaties
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TRUMPF in getallen

Cijfers over ons gebroken boekjaar 2019/20
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Sales revenues 2019/20 (in mio. €)

3,487 -7.8 %

R+D costs (in mio. €)

377 -4.6 %

Order intake 2019/20 (in mio. €)

3,278 -10.9 %

Income before taxes and interest (EBIT) (in mio. €)

309 -11.5 %

Employees on June 30, 2020

14,325
EBIT margin

8.9 %

R+D quota

10.8 %

Investments (in mio. €)

194 -32.6 %
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Technologie leider in 2 business divisies
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Divisie Plaatbewerkingsmachines
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Lasersnijden

Ponsen of Pons-

Lasercombimachins Buigen

Lassen
Lasersnijden van buizen en 

profielen

Geïntegreerde complete productie-

oplossingen
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Divisie lasertechniek
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CO2 en vastestof lasers Laser systemen

Markeerlasers RF generatoren voor industriële toepassing
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De driehoek van succes
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Missie Visie

Doel

Technologie beschikbaar en toegankelijk
maken voor vele generaties

We blijven voorop lopen door te wereld steeds

te blijven verbazen met innovatieve

oplossingen die onze klanten voordelen bieden

Wij stellen onze klanten in staat

hoogwaardige producten te produceren door

complete productieoplossingen aan te

bieden
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Onze drijfveer/ons motto
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“Ons succes is volledig afhankelijk van het succes

van onze klanten”
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TRUMPF Nederland B.V.

3 vestigingen in Nederland:

▪ Locatie Hengelo: het Verkoop- en servicekantoor voor het TRUMPF Productportfolio

▪ Locatie Spankeren: Internationaal Resale Center voor TRUMPF 

▪ Locatie Veldhoven: EUV project met ASML
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Van Machine naar proces - Marktinzicht
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Marktinzicht – steeds complexere producten en kleinere series

December 1, 202014 |

Parameteren Eenvoudige

producten

eenvoudig-complex

producten

Middel-complex

producten

complex producten Zeer complexe

samenstellingen

marktaandeel

(Omzet)*

~20% 15%-25% 35%-50% 5%-10% 10%-20%

karakteristiek

(product/
samenstelling)

Enkel product complexere enkele
producten &
Samenstelling van 

eenvoudige producten

Complexe enkele
producten &
Samenstellingen met

koopdelen

Zeer complexe enkele
producten &
samenstellingen van 

complexe producten

Zeer complexe
samenstellingen (bijv. 
Snijbrug van onze

lasersnijmachine)

bewerking* • snijden
• buigen

• snijden
• buigen
• lassen

• snijden
• buigen
• lassen

• ponsen

• snijden
• buigen
• lassen

• ponsen

Extra:
• Mechanische 

bewerkingen (draaien, 

frezen, boren)

overige • weinig 
buigingen

• geringe 

toleranties

• weinig buigingen
• geringe toleranties

• meerdere buigingen
• Incl. koopdelen
• Middele tolerantie

• complexe buigingen
(bijv. 
dichtdrukkingen)

• hoge toleranties

• hoge mechanische 
belasting

• zeer hoge toleranties

complexiteit

*Bron: interne en externe Interviews, cijfers van TRUMPF 
**verdere Veredelingsprocessen (coaten, etc, …) zijn bij alle productcatogorien rekening mee gehouden
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Marktsituatie
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Indirecte processen (die niet direct waarde

toevoegen aan het product) nemen tot wel 80% 

van de productiecapaciteit in beslag. 

Met de afname van de seriegroottes wordt het 
reduceren van middelen besteed aan indirecte

processen steeds belangrijker.
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TruConnect. Your Smart Factory.

„Vroeger“: 

Grotere series, veel aandacht en 

inspanning voor de productie zelf→

Focus dus op de machine/techniek

Nu, zonder verandering: 

Kleinere series, maar nog steeds veel tijd

benodigd voor indirecte processen

Nu, met focus op optimeren van het 

gehele proces i.p.v. enkel focussen op de 

techniek/machine

Indirecte

processen

voorbereiding

Productietijden, afhankelijk

van seriegroottes

Indirecte processen

achteraf

Gevolgen veranderingen en huidige uitdagingen – van machine focus naar proces focus
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Typische huidige uitdagingen voor plaatbewerking (1)
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GESTRUCTUREERDE FLOW VAN 

MATERIALEN

„We hebben wel wat chaos op de vloer

en zijn veel tijd kwijt met het zoeken

naar materialen en producten”

BETROUWBARE INFORMATIESTROOM

„Ik weet niet altijd exact wat er op de 

productievloer gebeurd“

EFFICIËNT PRODUCEREN VAN 

KLEINER SERIES

„Kleinere series veroorzaken problemen

door de vele veranderingen in 

instellingen en materialen“
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Typische huidige uitdagingen voor plaatbewerking (2)
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FOCUS OP ACTIVITEITEN DIE WAARDE

TOEVOEGEN

„Hoe kan ik mijn personeel efficiënter

inzetten?”

 voegt waarde toe  voegt geen waarde toe

VOORSPELBARE GROEI

„Ik weet dat ik nu een nieuwe machine  

nodig heb, maar naar de toekomst toe is 

het moeilijk plannen”

GEGARANDEERDE

LEVERBETROUWBAARHEID

„We hebben meer capaciteit nodig om

onze levertijden te kunnen blijven

halen”
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Van het adviseren in machines naar het adviseren in productie
oplossingen (meedenken in het complete proces)

Naast de machine (de hardware) zijn er meer essentiële componenten deel van de oplossing:

▪ Hardware – De machines/de techniek

▪ Software – Aansturing machines / automatisering indirecte processen / koppelingen ERP

▪ Services – Kennisniveau klant / Onderhoud / Reparaties / Onderdelenvoorziening

▪ Financieringsmodellen – Opkomst van bijv. Private Equity eigenaarschap vraagt om nieuwe financieringsmodellen

▪ Verandermanagement (Personeel) – Begeleiding van de verandering die het bedrijf (en met name het personeel) gaat

maken.

▪ Samengevat: van de focus op de techniek (op de machine zelf) heeft er dus een verschuiving plaatsgevonden

naar de focus op het gehele productieproces, waarbij bovengenoemde 5 aspecten allemaal overwogen dienen te

worden als deel van de “puzzel”.
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Van Machine naar proces – Interne Organisatie
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Interne organisatie

Ook de interne organisatie zal mee moeten veranderen door: 

(1) de veranderende vraag vanuit de markt;

(2) De veranderingen op personeelsgebied;
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Interne veranderingen door verandering van de markt

Van Machine naar Proces – belangrijke factoren:

▪ Interne digitalisering: (IT) systemen en data van verschillende afdelingen dienen geïntegreerd/gekoppeld te

worden → Efficiëntere samenwerking tussen afdelingen.

▪ Eigenaarschap van problemen: “vroeger” duidelijk verdeeld per technologie/machinetype; nu moeten we het 

proces en de plek/rol van een bijvoorbeeld een specifieke machine met een storing in het complete proces

begrijpen.

▪ Eisen die gesteld worden aan personeel (met name een hoger opleidingsniveau en type opleiding).
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Interne veranderingen - Personeel

Vereisten aan het personeel veranderen dus; maar eisen vanuit het personeel vragen ook om interne verandering:

▪ Meer gemotiveerd door continue uitdagingen dan door salaris;

▪ De wil om continu te verder te blijven leren/ontwikkelen;

▪ Werken in zelfsturende teams – meer autonomie;

▪ Werken in interdisciplinaire teams. 

▪ Flexibeler werken – Groter belang goede work/life balance
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General Manager TRUMPF Nederland B.V.

Menko Eisma
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